DISCURSO DE DESPEDIDA - DRA RAQUEL DODGE
Sessão Plenária de 12 de setembro de 2019

Esta é a última sessão plenária com a participação
da Dra. Raquel Dodge como Procuradora-Geral da
República.
Sua Excelência iniciou seu mandato à frente da
Procuradoria-Geral da República e do Conselho Nacional
do Ministério Público em 18 de setembro de 2017 e se
encerrará no próximo dia 17 de setembro.
Registro, em meu nome e em nome da Corte, o
privilégio de tê-la nesta bancada.
A Dra. Raquel Dodge tem sido firme e corajosa na
nobre missão de promover a efetivação dos direitos das
pessoas e de proteger a ordem jurídica e constitucional.
Ostentando já um currículo brilhante – seja por sua
formação

acadêmica,

seja

pelas

experiências

acumuladas em sua trajetória no Ministério Público –,
Raquel Dodge despontou como a primeira mulher a
chefiar o Ministério Público Federal.
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Sua Excelência exerceu o cargo com maestria e
firmeza, honrando uma instituição de grandeza e
relevância singulares na República Federativa do
Brasil.
Nunca é demais reiterar o papel chave do Ministério
Público no fortalecimento do Estado Democrático de
Direito!
O Ministério Público é tutor da ordem jurídica e
constitucional e grande defensor das liberdades e dos
direitos das pessoas, com destaque para os direitos
sociais e individuais indisponíveis.
Sem um Ministério Público forte e independente na
defesa dos direitos e das liberdades das pessoas e
no combate à corrupção, os valores democráticos e
republicanos propugnados na Constituição de 1988
estariam permanentemente ameaçados.
A Dra. Raquel Dodge chefiou o Ministério Público
Federal firme na defesa desses valores.
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Perante este Supremo Tribunal Federal, sustentou,
por exemplo, a inconstitucionalidade dos dispositivos
que possibilitavam que trabalhadoras grávidas e
lactantes desempenhassem atividades insalubres.
Foi a autora do pedido, deferido pelo Plenário
deste Tribunal, de suspensão das decisões que, durante
o último período eleitoral, determinavam a busca e a
apreensão de materiais, bem como a interrupção de
atividades

de

cunho

eleitoral

em

diversas

universidades.
Nesta ocasião, fez uma defesa contundente das
liberdades

de

expressão,

de

manifestação

do

pensamento, de reunião e de cátedra, bem como do
pluralismo de ideias.
Não poderia deixar de destacar também que foi em
seu mandato que foi criado, em ação conjunta do
Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho
Nacional de Justiça, o Observatório Nacional sobre
Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta
Complexidade e Grande Impacto e Repercussão.
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Essa realização evidencia a abertura da Dra.
Raquel Dodge à cooperação institucional em prol do
enfrentamento das questões mais sensíveis para a
sociedade brasileira.

Dra. Raquel Dodge,
Neste

momento

de

despedida,

ressalto

o

aprendizado auferido na convivência e a gratidão à
Vossa Excelência pela dedicação com que exerceu suas
nobres e desafiantes atribuições nos últimos dois anos.
Seu legado ficará na história deste Supremo Tribunal
Federal, do Ministério Público e da Justiça brasileira.
Parabéns

pelo

trabalho

exemplar

e

muito

sucesso na continuidade de sua já exitosa caminhada!
Obrigado!
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